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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytania-

mi i uwagami dotycz¹cymi problemów napotykanych przy przyznawaniu zasi³ku chorobowego na pod-
stawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zmianami).

Osobie, która pracowa³a przez wiele lat poza gospodarstwem rolnym, jest domownikiem rolnika, któ-
ry ma to gospodarstwo i op³aca³a sk³adki ZUS, po ustaniu zatrudnienia nie przys³uguje zasi³ek choro-
bowy na podstawie wy¿ej wymienionej ustawy, art. 13 pkt 5, jeœli podlega obowi¹zkowemu
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (DzU z 2008 r.,
nr 50, poz. 291 ze zmianami) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyñskiemu oraz
emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar u¿ytków
rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia³ specjalny, a tak¿e domownik rolnika, je¿eli ten rolnik
lub domownik nie podlegaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub nie maj¹ ustalonego prawa do
emerytury lub renty albo nie maj¹ ustalonego prawa do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych.

Z brzmienia tych przepisów wynika, ¿e osoba, która sta³a siê niezdolna do pracy po ustaniu tytu³u do
ubezpieczenia chorobowego, na przyk³ad w postaci zatrudnienia pracowniczego, a jednoczeœnie prowa-
dzi gospodarstwo o wskazanej powierzchni u¿ytków rolnych lub dzia³ specjalny albo jest domownikiem
rolnika prowadz¹cego takie gospodarstwo, nie otrzyma zasi³ku chorobowego z tytu³u ubezpieczenia,
które usta³o. Prawo do zasi³ku chorobowego istnieje jednak po ustaniu tytu³u do ubezpieczenia w przy-
padku, kiedy dana osoba prowadzi gospodarstwo rolne, ale z tytu³u prowadzenia tej dzia³alnoœci nie jest
objêta ubezpieczeniem spo³ecznym rolników z mocy prawa, czyli obowi¹zkowym, to jest gdy posiada go-
spodarstwo rolne o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha przeliczeniowy.

W zwi¹zku z powy¿szym nasuwa siê pytanie, czy i dlaczego osoba pracuj¹ca na przyk³ad czterdzieœci
lat poza gospodarstwem rolnym i op³acaj¹ca regularne sk³adki ZUS nie mo¿e otrzymaæ zasi³ku chorobo-
wego na podstawie wy¿ej wymienionej ustawy. Czy ministerstwo dostrzega problem dotycz¹cy rzeszy
pracowników bêd¹cych domownikami rolnika, którzy w dzisiejszych trudnych czasach utracili pracê,
zachorowali i zostali pozbawieni zasi³ku chorobowego? Zasi³ek chorobowy, który zostaje wyp³acany
z KRUS, jest na ¿enuj¹co niskim poziomie 10 z³ za dzieñ. Dlaczego osoba, która op³aca³a sk³adki ZUS,
jest pozbawiona zasi³ku chorobowego, który uzale¿niony jest od wysokoœci pensji pracownika?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




